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El cicle de conferències que el Casal de Castelló d’Empúries organitza fins al juny, comptarà, aquest divendres 4 de
març, a partir de les set de la tarda, amb la xerrada de Manel Puig, fotògraf i tècnic superior de Disseny i Producció
Editorial, que parlarà de la Breu memòria gràfica de Castelló d’Empúries. Divendres passat, va passar pel Casal de
Castelló el mestre d’obres i restaurador Salvador Famoso –a la foto–, que va oferir una conferència sobre el Pont Nou
de la Muga.
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Patrimoni Manel Puig agafarà el relleu al cicle de conferències

GERARD BLANCHÉ

Operaris de Castelló 2000 han dut a terme uns treballs de reparació al
carrer Paireria Vella de Castelló d’Empúries, després que trobessin un tub dels
desguassos malmès. Llavors, van decidir canviar tot el tram del carrer i
col·locar un tub més nou i més gran. Al mateix temps, han aprofitat per
canviar el tub de l’aigua potable.

�

Obres Canvis al carrer Paireria Vella

CRISTINA VILÀ

El president de la Diputació de
Girona, el llançanenc Pere Vila,
va aprofitar la darrera trobada

digital amb lectors d’Empor-
da.info i el Diari de Girona per
llançar un missatge de tran-
quil·litat davant de les especula-

cions sobre el projecte d’amplia-
ció de la carretera de Castelló
d’Empúries a Palau-saverdera,
també coneguda com la carrete-
ra dels Tres Ponts. 

“Qualsevol decisió sobre la
carretera dels Tres Ponts la pren-
drem conjuntament amb el ter-
ritori, per tant, estigues tranquil
que no farem res que entre tots
no vulguem”, apuntava Pere Vila
responent a un lector que havia
expressat en el transcurs del xat
la seva preocupació pel projecte
de la carretera, titular de la Di-

putació de Girona.
L’any passat, hi va haver una

campanya promoguda des de la
Iaeden-Salvem l’Empordà per
impedir que la Diputació po gués
tirar endavant un projecte d’am-
pliació del vial, que preveia con-
vertir aquesta carretera, que pas-
sa pel Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà, en una via
ràpida. 
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«Qualsevol decisió sobre 
la carretera dels Tres Ponts
serà presa amb el territori»

El president de la Diputació, Pere Vila, demana
tranquil·litat davant del projecte del vial dels Aiguamolls
�

El municipi de Castelló d’Em-
púries s’ha afegit a la llista de mu-
nicipis catalans amb el certificat
de Vila Florida.  Es tracta d’una
iniciativa de la Confederació
d’Horticultura Ornamental de
Catalunya, que promou la trans-
formació de racons, pobles i ciu-
tats de Catalunya a través de la
flor i la planta ornamental. REDAC-
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Castelló obté el certificat
de «Vila Florida»
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Llegiu el xat sencer
a www.emporda.info


